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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder
mevrouw Kleinpenning die deze vergadering zal notuleren in plaats van de heer
Hendriksen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
2.1. De heer Huizinga doet kort verslag van de medewerkersbijeenkomst van 19 juli jl.
waarin het personeel is geïnformeerd over onder andere de bestuursopdracht. Ook het DB
was aanwezig en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt zich aan de medewerkers voor
te stellen. Het was een prettige en goed geleide bijeenkomst.
2.2 De heer Huizinga meldt dat deze middag een persbijeenkomst is georganiseerd in het
kader van de bestuursopdracht. De heer Huizinga en mevrouw Talstra zullen hierbij
aanwezig zijn.
2.3 Voor wat betreft de procedure Directeur Bedrijfsvoering meldt de heer Huizinga dat de
vacature inmiddels intern en extern is uitgezet. Hierover zal in het DB van vandaag
uitvoering worden gesproken.

3. Verslag van 6 juli 2018
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld onder dankzegging aan de heer Hendriksen
voor de prettige wijze van verslaglegging.
4. Binnengekomen stukken ter kennisname
4.1 Mevrouw Talstra meldt twee brieven van gemeente Aalten en gemeente Doetinchem
betreffende de bestuursopdracht. Deze zullen bij de notulen worden gevoegd.
4.2 Mevrouw Talstra overhandigd de leden het boekje ‘Wij zijn Laborijn’ en nodigt een ieder
van harte uit er kennis van te nemen.
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5.

Bestuursopdracht
De voorzitter stelt de bestuursopdracht aan de orde. De bestuursopdracht met de drie
onderliggende stukken is inmiddels in alle Colleges besproken. Vandaag dient het AB het
DB opdracht te geven de directie van Laborijn formeel te verzoeken de bestuursopdracht te
vertalen in een plan van aanpak.
De heer Kuster geeft aan dat gemeente Oude IJsselstreek akkoord met de
bestuursopdracht maar de rol van Laborijn als netwerkpartner scherper omschreven wil
zien.
De heer Wikkerink voegt toe dat gemeente Aalten de bestuursopdracht en de opmerking
van de heer Kuster betreffende de rol Laborijn als netwerkpartner onderschrijft.
Ook het college van gemeente Montferland heeft ingestemd met de bestuursopdracht, deelt
de heer Som mede. Wel vraagt hij extra aandacht voor de (deel)opdracht het eigen
vermogen van Laborijn bij het dekkingsvoorstel te betrekken.
Ook gemeente Doetinchem is verheugd met de bestuursopdracht, aldus de heer Huizinga,
de opmerking dat verbetering samenwerking partners, m.n. UWV van belang is.
De voorzitter dankt een ieder voor de feedback en constateert dat nu met voortvarendheid
het plan van aanpak kan worden opgesteld. Dit zal met het DB worden besproken.

6. Rondvraag
De heer Winter deelt mede dat hij misschien met zijn bedrijf verhuist naar Lochem en vraagt
of vestiging in Doetinchem randvoorwaarde is voor de bestuursfunctie in het DB. Dit is niet
een van de voorwaarden geweest, dus verhuizing is niet van invloed op zijn bestuursfunctie.

7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt iedereen voor hun
aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie en zomerperiode.
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